
   ؟م هذا من التشبه  والرهبان فيكوناألساقفة  ثيابشبه ثيابا تيف بعض البلدان أكثر العلماء يلبسون : السائل

مع أن املسألة رمبا يقال  .فهو تشبه الظاهر أنه من التشبه مادام اإلنسان إذا رآهم قال هؤالء من األساقفة: الشيخ

  إن السبق يف هذا اللباس للمسلمني؛ 

   البلد ؟ أهل ملاذا ال يلبسون لباس: السائل

   خاص بالعلماء ؟أنه لكن ما تظن هذا اللباس سابق للمسلمني : الشيخ

  األساقفة سابقني،  ,ال يا شيخ: السائل

   للنصارى؛مضاهاة سابقني ؟ مشكل هذا، هذا : الشيخ

   ولكن يا شيخ هم ال يعلمون وال يقصدون ؟ :السائل

   قال هذا أسقف؛, يعين من عرف لباس األساقفة أي لكن معروف: الشيخ

   تشبهون ؟وما يعلمون أم ي هم,قلدون العلماء من قبلهم ي :السائل

  حنن قلنا إن التشبه ال يشرتط فيه القصد .: الشيخ

ويفعلها الكفار لكن هم ما قصدوا التشبه  ةات معينيك يا شيخ ! بعض النساء عندهن قصأحسن اهللا إل: السائل

   ؟ دة.بل عا

   حرام؛هو تشبه أبدا مادام أن هذا مل ينتشر بني املسلمني ويكن من لباسهم أو من هيئام ف: الشيخ

   ما قصدوا ؟ : لكنالسائل

يقصد التشبه إال ويف قلبه  ألنه لن أن هذا خطر, ولو ما قصدوا؛ ألن الذي يقصد التشبه قلت لك: الشيخ

  . موحمبة هل مهل تعظيم

ملاذا اشرتطتم املوت  ولئن قوتلتم في سبيل اهللا أو متم لمغفرة من اهللا ورحمة )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

   للمغفرة والرمحة ؟

يعين هؤالء  ,مث هو إذا مات انتقل إىل خري مما كان عليه ,يعين معناه أن من مات فإنه لن تفوته املغفرة: الشيخ

لكن و إىل الدنيا ال ليعيشوا فيها أن يعودوا ا هو أفضل؛ وهلذا يتمنون الذين ميوتون يف سبيل اهللا ينتقلون إىل م

(( ولآلخرة خير لك من األولى  :كذلك املوت؛ واهللا املستعان كررنا عليكم مرارا  ,ليقتلوا مرة ثانية يف سبيل اهللا

نه مات من أجل أتظن أن املؤمن إذا مات يندم على أ بل تريدون الحياة الدنيا واآلخرة خير وأبقى )) (()) 

ألنه ينتقل إىل دار أفضل،  ,ليزداد عمله ال ليتمتع بالدنيا العمل، يتمىن أنه باقفوات حمبوب له ؟ ال؛ من أجل 



مادام ـ نسأل اهللا أن جيعلين وإياكم منهم ـ مادام يفسح له يف قربه مد بصره ويأيت من نعيم اجلنة وروحها هذا ما له 

   نظري يف الدنيا.

من أداة القسم واملقسوم القسم  نريد توضيح))  في سبيل اهللا أو متمولئن قتلتم  ((يف قول اهللا تعاىل: : السائل

   ؟

  واهللا لئن هذا أداة القسم، واهللا لئن .: الشيخ

 فيهفهل  ,لمستقبلل إذا ضربوا في األرض ))(( للماضي,  ))وقالوا إلخوانهم  ((يف قوله تعاىل: : السائل

   إشكال ؟

إذا ضربوا؛ بعض  :؟ وقالواكال؛ ما هو اإلشكال الذي ميكن أن يردعلى كل حال فيه شيء من اإلش وه: الشيخ

وأنه  ,وأن املراد ا جمرد الظرف ,العلماء قال: إن إذا هنا ال يراد ا االستقبال، أا سلبت الداللة عن املستقبل

والداللة على  :ربوا يف األرض وكانوا غزى؛ قالواإذ ضربوا يف األرض، وقالوا إلخوام إذ ض :يشبه قول: وقالوا

هل معىن كان يف األزل مث مل يكن اآلن  وكان اهللا غفورا رحيما )) ((الكلمة كما يف قوله تعاىل:  املعىن قد تسلب

ن؛ كذلك إذا هنا سلبت الداللة على املستقبل وصار املراد ا جمرد يما ؟ ال؛ سلبت الداللة على الزمغفورا رح

  مان فقط .الز 

(( يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا إلخوانهم إذا  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:: الطالب

ضربوا في األرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل اهللا ذلك حسرة في قلوبهم واهللا 

في سبيل اهللا أو متم لمغفرة من اهللا ورحمة خير مما يحيي ويميت واهللا بما تعملون بصير ولئن قتلتم 

يجمعون ولئن متم أو قتلتم إللى اهللا تحشرون فبما رحمة من اهللا لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 

النفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في األمر فإذا عزمت فتوكل على اهللا إن اهللا يحب 

  المتوكلين ))

يعلق حيب الذي  ,الذين يعلقون على مصاحف املسجدعن هذا يسأل يقول اهللا الرمحن الرحيم: : بسم الشيخ

مث هذا  ,ويعلق عليه هذا طيب؛ أما املسجد ما جيوز ألنه رمبا يأخذه عوام ما يعرفون االقراءات يشرتي مصحف

جد ممنوع؛ أفهمتم يا تعليق على مصاحف املسالجيرئ الناس على تعليقات غري صحيح؛ لذلك انتبهوا ممنوع، 

  من هذا .أخشى  ,يقرأ ناس ما يعرفون عامة الذي :والثاين ,نعلق عليها حىتلنا  مجاعة ؟ ألن أوال: ما هي

  . فبما رحمة من اهللا لنت لهم )) ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

  لمغفرة من اهللا ورحمة خير مما يجمعون ))ولئن قتلتم في سبيل اهللا أو متم  ((قال اهللا تعاىل: 



أي أنه جيتمع قسم وشرط؛ القسم مستفاد من الالم  ,هذه العبارة تكون يف القرآن الكرمي كثريا ولئن قتلتم )) ((

ألن الالم هنا موطئة للقسم؛ أما الشرط فهو بإن؛ وإذا اجتمع شرط وقسم فإنه حيذف جواب  ولئن )) ((يف 

  اب املذكور للمتقدم لسبقه، قال ابن مالك يف األلفية: ويكون اجلو  ,املتأخر

  ؛قسم      جواب ما أخرت فهو ملتزمواحذف لدى اجتماع شرط و 

  أعيد البيت مرة ثانية: 

  جواب ما أخرت فهو ملتزم؛   واحذف لدى اجتماع شرط وقسم   

جواب قسم؛ ألنه اقرتن  لمغفرة )) (( :اجلواب ولئن قتلتم في سبيل اهللا أو متم لمغفرة )) ((يف هذه اآلية: 

  بالالم.

قراءتان: قراءة بكسر امليم وقراءة بضم امليم؛ أما ضم امليم فهي من مات  أو متم )) ((يف هذه اآلية يف قوله: 

ميوت؛ وهذه القاعدة تنفعكم إذا أسند الفعل املاضي إىل ضمري الرفع فإنه على حسب املضارع؛ فمثال إذا كان 

قمت، باع يبيع بعت؛ خاف خفت؛ ملاذا  :لعني فإن هذا يكون أيضا مضموما، قام يقوم تقولاملضارع مضموم ا

مات ميوت؛  منتم ؟ ألن أصله خوف خيوف مكسور فتقول خفت؛ مات ميات مت؛ مات ميوت مت؛ إذا مُ 

  ني؛ تم من مات ميات؛ هذه قراءتمِ 

وقراءة بالياء؛  )) تجمعون ((: بالتاء قراءة ))يجمعون  (( :قراءتانفيها  خير مما يجمعون )) ((أيضا يف قوله: 

  هذا الكالم على القراءات والكالم على اإلعراب.

ما يقبلون عليه خري  يقول اهللا عزوجل مبينا ومسليا لعباده املؤمنني أم إذا خرجوا من ديارهم وقتلوا أو ماتوا فإن

لو متم أو قتلتم  :يعين يقول ))...  ماتوا وما قتلوالو كانوا عندنا ما  (( :مما يرحلون عنه؛ وهذا متصل مبا قبله

أي يف اجلهاد يف سبيل اهللا؛ وحيتمل أن يكون  ن قتلتم في سبيل اهللا ))ئلو  ((فإن هذا ليس حسرة، هذا خري؛ 

املعىن أعم من اجلهاد يف سبيل اهللا بالسالح ليشمل اجلهاد يف سبيل اهللا بالدعوة إىل اهللا عزوجل والعلم؛ فمن قتل 

يعين دون أن تقتلوا يف سبيل  أو متم )) ((لكونه داعية فإنه مقتول يف سبيل اهللا؛ ألنه كااهد بسالحه؛ وقوله: 

من اهللا  (( :؟ لكم ملغفرة )) ملن ؛ ((من الدنيا كلها لمغفرة من اهللا ورحمة خير مما يجمعون )) (( ,اهللا

  لكم أيضا . ورحمة ))

املغفرة ا زوال املكروه والرمحة ا حصول املطلوب أي أنكم حيصل لكم مطلوبكم والفرق بني املغفرة والرمحة: أن 

اهللا عزوجل لكنها تقتضي وتنجون من مرهوبكم؛ واملغفرة هي سرت الذنب والتجاوز عنه؛ والرمحة صفة من صفات 

  ىل املرحوم واإلنعام عليه.اإلحسان إ



 اهللا تدل على عظمة هذه املغفرة؛ وذلك ألن الشيء يعظم إضافة املغفرة إىل لمغفرة إلى اهللا )) ((ويف قوله: 

؟ الفقري؛ ماذا  ، وقلت أعطاين الصعلوك عطية؛ الصعلوك من هوبعظم باذله؛ فمثال إذا قلت: أعطاين امللك عطية

 ,عطية ؟ أا كثرية، أعطاين الصعلوك عطية ؟ أا مخسا وعشرين هللةامللك أعطاين  :يتصور الناس إذا قلت

فهو الذي يبتدئ  ,أي ابتدائها منه مغفرة من اهللا )) ((يضاف إليه؛ فلهذا قال:  قليلة؛ فالشيء يعظم حبسب ما

  ا عزوجل ويتفضل ا.

  أو خري مما جتمعون من الدنيا كلها . خير مما يجمعون ))(( منه يعين:  ))ورحمة  ((

 أو مات من املؤمنني فقد انتقل إىل خري من الدنيا  يف هذه اآلية الكرمية من الفوائد: أن من قتل يف سبيل اهللا

  خير مما يجمعون )) . ((كلها؛ لقوله: 

عباده بتسليتهم يف األمور اليت يهمهم فواا؛ فاإلنسان يهم فوات الدنيا، كل  اهللا عز وجلومن فوائد اآلية: منة 

فإن  ,أو قتلت انتقلت إىل ما هو خري إنك إذا مت :لا؛ فإذا جاءت التسلية من اهللا وقيحيب أن يبقى يف الدني

  احلمد هللا أنين إذا انتقلت إىل اآلخرة فأنا أنتقل إىل خري من الدنيا . :ويقول ,اإلنسان يتسلى ذا

املغفرة زوال املكروه وبالرمحة بإذ أن  ,ومن فوائد اآلية الكرمية: اجلمع بني املغفرة والرمحة ليكمل لإلنسان سعادته

  حصول املطلوب .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: جواز التفضيل أو جواز إيقاع التفضيل بني شيئني بينهما بعد تام؛ ألنك إذا نسبت 

لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من  (ما يف الدنيا لآلخرة فليس بشيء، قال النيب عليه الصالة والسالم: 

  )).ما يشركونآهللا خير أ ((وأبني من ذلك قوله تعاىل: الدنيا وما فيها ) 

من حيث اإلعراب ما  لئن متم )) (( :نقول يف ولئن متم أو قتلتم إللى اهللا تحشرون )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

قراءتان   متم )) ((أي أنه اجتمع فيها قسم وشرط فحذف جواب الشرط؛ ونقول يف:  ,قلنا يف اآلية اليت قبلها

  من مات ميات، وبضم امليم على أا من مات ميوت .كما يف اآلية اليت قبلها بكسر امليم على أا 

طالت بكم األيام أو قصرت املرجع إىل اهللا؛ وإذا   مهما ,: إن متم أو قتلتم فإن مرجعكم إىل اهللايقول اهللا عزوجل

 عزوجل فإنه ال خياف ظلما من كان مرجعه إىل اهللا ؛ إذ أننائكان املرجع إىل اهللا فإن اإلنسان سوف يبقى مطم

واتقوا اهللا واعلموا أنكم  ((كيف ذلك ؟ لقول اهللا تعاىل:   ,ما؛ بل إنه إذا كان مؤمنا فإنه يستبشرهض وال

من أحب لقاء اهللا أحب اهللا  (وملا حدث النيب عليه الصالة والسالم عائشة فقال:  مالقوه وبشر المؤمنين ))

يا رسول اهللا كلنا يكره الموت، ولقاء اهللا يكون بالموت؛  :، قالت) لقائه ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقائه



ولكن المؤمن إذا حضره األجل فبشر بالجنة اشتاق إلى ربه وأحب لقاء اهللا؛  ,ليس األمر كذلك(  :قال

  والكافر ـ والعياذ باهللا ـ إذا حضره األجل بشر بالنار فكره لقاء اهللا فكره اهللا لقائه ) .

وعلى أي صفة كان موته سواء كان بقتل أو  احلياةاإلنسان بع إىل اهللا عزوجل مهما طالت يف هذه اآلية: أن املرج

  بغريه فاملرجع إىل اهللا .

ف يستبشر و وس ,ومن فوائدها: زيادة التسلية للمؤمنني؛ ألن املؤمن إذا علم أن مرجعه إىل اهللا فإنه سوف يطمئن

  وينشرح صدره بذلك .

  إللى اهللا تحشرون )) . ((عزوجل؛ لقوله: ومن فوائدها: إثبات لقاء اهللا 

  ومن فوائدها أيضا: إثبات احلشر يوم القيمة؛ فإن الناس يقومون من قبورهم وحيشرون إىل اهللا عزوجل ليجازيهم .

  فبما رحمة من اهللا لنت لهم )) ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل: 

نها زائدة لفظا زائدة معىن ـ أي تفيد زيادة املعىن ـ ولك ,أوال اإلعراب: الفاء عاطفة؛ والباء حرف جر؛ وما زائدة

القرآن ال زيادة فيه؛ ألن  :تقول عن حرف يف القرآن أنه زائد، قالأن زائدة أو  :وقد كره بعض العلماء أن تقول

نقول إن املراد بقولنا زائدة أي من حيث اإلعراب ال من حيث املعىن، من حيث اإلعراب ال من حيث  ولكن

  املعىن .

ومنه قوله  ,جمرورة بالباء؛ وهذا يف القرآن كثري رحمة )) (( :إذا جعلنا ما زائدة تكون فبما رحمة )) ((وقوله: 

قال عما قليل ليصبحن  ((فبنقضهم ميثاقهم؛ ومنها قوله تعاىل:  :أي فبما نقضهم ميثاقهم )) ((تعاىل: 

  عن قليل؛  :أينادمين )) 

 ((وقوله:  لنت ))؛ (( :بالفعل يف لنت )) (( اجلار وارور متعلق بـ ))لنت لهم فبما رحمة من اهللا  ((وقوله: 

والباقي ليس فيه  نفضوا من حولك ))ال ((ه: وجواب ((كنت )) :لو هذه شرطية وفعل الشرط لو كنت ))

  مشكل .

فبما رحمة من اهللا  ((يقول اهللا عزوجل خماطبا نبيه صلى اهللا عليه وسلم ومبينا نعمته عليه وعلى أمته يقول: 

كنت لينا هلم، لينا يف   :أي لنت لهم )) (( :فبسبب رمحة اهللا لك وألمتك أنك لني هلم :أي لنت لهم ))

الناس خلقا  فالرسول صلى اهللا عليه وسلم من أسهلمقالك، لينا يف جلوسك، لينا يف مقابلتك، يف كل أحوالك؛ 

  وإنك لعلى خلق عظيم )) . ((: وأكرمهم نزال؛ وقد قال اهللا عنه وكفى به قوال

وألن إسنادها إليه يفيد عظمتها  ,أسند الرمحة إىل اهللا عزوجل ألنه املتفضل ا فبما رحمة من اهللا )) ((وقوله: 

 ,الضمري يعود على الصحابة رضي اهللا عنهم وعلى من بعدهم أيضا لنت لهم )) ((وأا رمحة عظيمة؛ وقوله: 



ألن التشريع الذي يقع يف عهد الصحابة تشريع هلم ولألمة إىل يوم القيمة؛ كونه رمحة واضح، كونه رمحة هلم 

ال (  :يألفوه ويستأنسوا به وتتسهل معاملته إياهم؛ وهلذا كان النيب عليه الصالة والسالمأن واضح أيضا من أجل 

  .)يخير بين شيئين إال اختار أيسرهما ما لم يكن إثما 

 لنت لهم )) ((هذه عطفا على قوله:  ولو كنت فضا غليظ القلب النفضوا من حولك )) ((ل اهللا عزوجل: قا

الفض اجلايف  )ولو كنت فضا ) ((اللني يقابله الشدة، الشدة تكون يف اهليئة، يف القول، يف القلب؛ قال: 

؛ أيضا يف قوله ال يهتم بأحد جاف , يقابل الناس يصعر خده هلم،جافيا ما يهتم بأحد هجتد ,الشديد يف مقاله

وال ينظر إىل  ,وال ينزل الناس منازهلمال يرحم جتد قلبه قاسيا  ,جتده عنيفا شديدا ال يلني؛ الغلظ هذا يف القلب

األحوال املقرتنة باألفعال؛ أحيانا تكون هناك أحوال تقرتن بفعل الشخص يعذر بفعله من أجلها؛ فتجد غليظ 

وإمنا  , ـ يعامل الناس معاملة واحدة، ال ينظر إىل أحواهلم وال ينظر إىل ظروفهم كما يقولونالقلب ـ والعياذ باهللا

جتده غليظ القلب قاسيا ال يلني؛ ومن أعظم ما يدل على ذلك ما يبدر من بعض الناس يف معاملة الصغار، 

 ,عظيمخطأ  ,الشك أنه خطأيف معاملة الصغار عنيفا يريد من الصغري أن يكون أدبه كأدب الكبري؛ وهذا جتده 

وهذا من غلظ القلب؛ وملا رأى األقرع بن حابس النيب صلى اهللا عليه وسلم يقبل احلسن واحلسني قال: تقبلون 

أو أملك لك أن نزع اهللا الرحمة من  (إين عشرة من الولد ما قبلتهم؛ قال:  :قال ؛) نعم (: ؟ قال أوالدكم

  وأن يكون لني القلب . ,فاإلنسان ينبغي له أن يكون رحيما قلبك )

القلب  القاسيالقول؛ غليظ القلب شديد الالفض ماذا قلنا فيه ؟ اجلايف  ولو كنت فضا )) ((قال اهللا تعاىل: 

تفرقوا وخرجوا، ومنه  :انفضوا أي النفضوا من حولك )) ((الذي ال يلني قلبه ألي سبب من األسباب؛ يقول: 

النفضوا من حولك  ((أي تفرقوا إليها وخرجوا؛ وقوله:  وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها )) ((تعاىل:  قوله

دوا حىت ال يقربون إىل مكان انفضوا وبع :أبلغ من قوله: منك، يعين من حولك )) (( :ومل يقل: منك؛ ألن ))

  مكانك .يبعدون حىت عما قارب  :يعين انفضوا من حولك )) ((منك،  قريب

فاعف عنهم إذا  فبما رحمة من اهللا لنت لهم )) ((على قوله:  هذا تفريع فاعف عنهم )) ((يقول عزوجل: 

يف حق اهللا عزوجل إذا قصروا فيه؛  واستغفر لهم )) ((التسامح وعدم املؤاخذة؛  وهالعفو قصروا يف حقك؛ و 

فالصحابة قد يقصرون يف حق الرسول عليه الصالة والسالم وقد يقصرون يف حق اهللا؛ أما يف حق الرسول فقال: 

من الكالم املسيء إىل رسول اهللا صلى اهللا غريهم  وأوما أكثر ما حيصل من جفاة األعراب  اعف عنهم )) ((

ويعفوا عنهم، إىل حد أن رجال من األنصار قال له ملا حكم له يف خصومة بينه  ولكنه يصرب ويتحمل ,عليه وسلم

؛ الزبري ول اهللا ؟ هذا اام، اام فضيعمتك يا رسل من األنصار: أن كان ابن عوبني الزبري بن العوام قال له رج



عفا اهللا عنه جل أنصاري ـ فقال هذا الر  ,بن العوام أمه صفية بنت عبد املطلب عمة الرسول عليه الصالة والسالم

متك يا رسول اهللا؛ وقال له رجل وهو يقسم فيئا قال: إن هذا لقسمة ما أريد ا وجه اهللا ! ـ قال: أن كان ابن ع

ويعفوا حىت  ,وقال له: اعدل؛ كل هذه الكلمات كان النيب عليه الصالة والسالم يصرب وحيتسب األجر من اهللا

 :يعين واستغفر لهم )) ((ه مما حيصل من الغرية بني النساء وهو يعفوا عنهم؛ قال: أحيانا يأيت من زوجاته ما يأتي

واستغفر لذنبك وللمؤمنين  ((اسأل اهللا أن يغفر هلم، كما قال تعاىل:  :يعين ,ما أخطئوا فيه من حق اهللا

  والمؤمنات )) .

 في األمر )) (( يعين ألصحابك، شاور أصحابك: شاورهم ))و  (( :الضمري يعود يف وشاورهم في األمر )) ((

وينظر ما رأيه فيه؛ واملستشار  ,واملشهورة هي استطالع الرأي حبيث يعرض الشيء على املستشار ليستطلع رأيه

  مؤمتن جيب عليه أن يؤدي األمانة على الوجه الذي يرى أنه أصلح ملستشريه .

املراد ا واحد األمور ال واحد األوامر؛ ألن األوامر ما يستشري  :كلمة األمر أوال  (( في األمر ))وقوله عزوجل: 

وهو مفرد حملى بأل؛ فهل أل هذه  ,أي يف الشأن في األمر )) (( :فيها أحدا، األوامر يأمر ا شرع؛ لكن

ه شاورهم يف األمر الذي يكون مشرتكا أو يشتب :للعموم أي شاورهم يف كل أمر ؟ أو هو عام أريد به اخلاص أي

شك؛ ألنه ال ميكن أن الرسول عليه الصالة والسالم يأمره اهللا  بال :شك، الثاين ال :عليك وجهه أم ماذا ؟ الثاين

وأمرهم  ((إمنا يشاورهم يف األمر العام، األمر العام املشرتك، بدليل قوله تعاىل:  ,بأن يشاورهم يف كل شيء

شارة عند اشتباه ؛ أما األمر اخلاص فإنه تطلب االستمأمرهم الذي جيمعهم مجيعا شورى بينهشورى بينهم )) 

ملا  يف شأن عائشة األمر؛ كما فعل النيب عليه الصالة والسالم حني استشار علي بن أيب طالب وأسامة بن زيد

وكثر القول فيها والقيل استشار النيب عليه الصالة والسالم أسامة بن زيد وعلي بن أيب  ,حصلت قصة اإلفك

يه الصالة والسالم فيستشري فيها.ا؛ وغري هذا من األمور اخلاصة اليت قد تشكل على الرسول علطالب يف شأ  

أي يف األمر املشرتك أو يف األمر اخلاص إذا اشتبه  في األمر )) (( :استطلع رأيهم شاورهم ))و  (( :طيب إذا

  عليك األمر؛ وذلك ألن الشورى حيصل فيها فوائد نذكرها إن شاء اهللا يف الفوائد .

أي صممت على الفعل؛ بعد املشورة أو قبل املشورة ؟ الظاهر  :فإذا عزمت فإذا عزمت فتوكل على اهللا )) ((

فإذا عزمت بعد اإلشارة واستطالع الرأي  :أي ,ا بعدها مفرع على ما قبلهابعد املشورة ألن الفاء تدل على أن م

فإذا عزمت فتوكل  (( ,فتوكل على اهللا )) (( :فال تعتمد على مشورم، اعتمد على من ؟ اعتمد على اهللا

التوكل   هي, واالعتماد على اهللافهنا أمر باألسباب واالعتماد على اهللا عزوجل؛ األسباب هي املشورة على اهللا ))

  عليه؛ 



 ,هو االعتماد على اهللا عزوجل يف جلب املنافع ودفع املضار مع الثقة باهللا :فما معىن التوكل ؟ معىن التوكل

  وشعور النفس بأنه حمتاج، بأن اإلنسان حمتاج إىل اهللا عزوجل.

ة من هذا التوكل، وله مثرات كثرية ملا أمره بالتوكل بني الثمرة العظيم إن اهللا يحب المتوكلين )) ((قال اهللا تعاىل: 

  على من؟ عليه، إن اهللا حيب املتوكلني عليه . إن اهللا يحب المتوكلين )) (( :منها هذه الثمرة اليت ذكر اهللا

اذا الرمحة ؟ ما ؟ مب بنبيه صلى اهللا عليه وسلم وبأمته؛ مباذا يف هذه اآلية فوائد كثرية؛ أوال: بيان رمحة اهللا عزوجل

   ؛الدليلأقول أين 

   ...: الطالب

  ؟عليه الرمحةهذا حمل الرمحة لكن مباذا كانت  ,أي: الشيخ

اهللا  هفأمر  أحد غزوةأمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف هذه الرمحة كانت بأن الصحابة ملا عصوا : الطالب

   سبحانه وتعاىل أن يلني هلم؛

   ال، هذا خرب بأنه لني ما هو أمر؛: الشيخ

  لرسول صلى اهللا عليه وسلم لينا هلم؛ جبعل ا: الطالب

  الرمحة جبعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم لينا هلم، جبعله لينا هلم هذه رمحة به وم . ,صح: الشيخ

ومن فوائدها: أنه ينبغي ملن له سيادة يف قومه أن يكون لينا ليتعرض لرمحة اهللا عزوجل؛ دليل ذلك ظاهر أن 

  . ممجيعا فأالنه اهللا هل الرسول سيد قومه بل سيد األمة

رمحة؛ ولكن الفقهاء , ألن اهللا جعله من الشدةالومن فوائد اآلية الكرمية: أن اللني أوىل بكثري من الفضاضة و 

رمحهم اهللا ملا ذكروا ما ينبغي للقاضي أن يتأدب به قالوا: ينبغي أن يكون لينا من غري ضعف، لينا من غري 

وهذا نقص يف اللني؛ لكن  ,لينا ويكون بسبب لينه ضعيفا ما يكون حازماضعف؛ ألن بعض الناس قد يكون 

ينبغي أن يكون لينا مع احلزم والقوة يف موضعها؛ ألن القوة يف موضعها حكمة؛ فاللني إن ضاعت به احلكمة فهو 

  وإن اجتمعت مع احلكمة فهو حممود . ,مذموم

مضارها نفور الناس عن اإلنسان إذا   مغلظة، وأن من أعظومن فوائد هذه اآلية الكرمية: بيان مضار الفضاضة وال

هذا مع ولو كنت فضا غليظ القلب النفضوا من حولك ))  ((كان فضا غليظ القلب؛ لقوله تعاىل لرسوله: 

فكيف إذا كان اإلنسان ال يرجى منه ما يرجى  ,أم يرجون من قرم من الرسول عليه الصالة والسالم ما يرجون

فرمبا رموه باحلجارة؛ ألن  ال يكفي أن ينفضوا من حولها كان فضا غليظ القلب فالظاهر أنه من رسول ؟ إذ



ري بقرم منه؛ فإذا قدر أنه فض غليظ القلب ينفضون من حوله فمن سواء من اخلالصحابة يرجوا من الرسول 

  باب أوىل .

عمل مع الناس كلما جيلبهم إليه؛ وجهه ؟ أنه ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: اإلشارة إىل أنه ينبغي لإلنسان أن يست

ال على سبيل املدح؛ فينبغي لإلنسان أن يستعمل يف معاملة  للتنفري على سبيل الذم جعل الفضاضة والغلظة سببا

  الناس كلما يقرم إليه بشرط أن ال يضيع شيئا من الواجبات .

تعاد عن أهل اخلري إذا كانوا جفاة غالظ القلوب؛ لقوله ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اإلنسان قد يعذر يف االب

فض عنه الرسول؛ فإذا كان الصحابة ال ن؟ الصحابة؛ ويعين امل ويعين م من النفضوا من حولك )) ((تعاىل: 

يالمون على االنفضاض من الرسول لو كان فضا غليظ القلب فما بالك مبن دونه مبراحل؛ فلهذا إذا كان اإلنسان 

ومل يرى الناس حوله ال يلومن إال نفسه؛ وحنن نرى اآلن أن اإلنسان رمبا يكون كافرا فإذا كان يعامل  يظفضا غل

  . غليظ القلبشة والسماحة رمبا يفضلونه على مسلم فض الناس باللني والرفق والبشا

فاعف عنهم ))؛  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي لإلنسان أن يعفو عن حقه يف معاملة إخوانه؛ لقوله: 

أما  فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا )) ((ولكن هذه اآلية مقيدة مبا إذا كان العفو إصالحا، قيدها قوله تعاىل: 

مصلحة تضمنت مفسدة أعظم، مثل لو كان اجلاين معروفا بالشر فو زيادة إفساد وطغيان فإن هذه إذا كان يف الع

  فهل األوىل أن نعفو عنه أو أن نؤاخذه بالذنب ؟  ,والفساد

  نؤاخذه، : الطالب

األوىل أن نؤاخذه بالذنب؛ وهلذا ينبغي يف حوادث السيارات أن ال يتعجل اإلنسان بالعفو عمن تسبب : الشيخ

وىل أن ال للحادث بل ينظر؛ إذا كان من الرجال املتهورين الذين إذا عفونا عنه اليوم أحدث حادثا غدا؛ فهنا األ

ولكن هذا أمر قدر ونعلم أنه سوف  ,نعفو؛ أما إذا علمنا أن الرجل شديد احلرص على سالمة األنفس واألموال

  فمن عفا وأصلح )) . (( :فإن األوىل يف هذا العفو؛ إذا مقيد مباذا ؟ باإلصالح ,يتحرز غاية التحرز يف املستقبل

ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من  ((قول: ألن اهللا ي ,وهل العفو واجب ؟ ليس بواجبطيب, 

  العفو يصلح . ا كان يففمن انتصر لنفسه بعد أن ظلم فليس عليه سبيل؛ لكن األفضل أن يعفو إذ سبيل ))

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن التفريط يف حق النيب عليه الصالة والسالم قد يكون ذنبا؛ ألن اهللا ملا أمر نبيه 

وهو كذلك فإن الرسول عليه الصالة والسالم ليس كغريه؛ ألن  واستغفر لهم )) ((عن حقه اخلاص قال: بالعفو 

يكسب  ,أشد من غريه هله حق، حق اإلسالم، حق الرسالة، وألنه أعظم الناس حقوقا علينا؛ فاالعتداء يف حق

صالة والسالم إذا عفا اإلنسان عن الذي غري الرسول عليه ال فاعف عنهم واستغفر لهم )) ((اإلمث؛ وهلذا قال: 



به متعلقا حبق اهللا عزوجل قال: حقه اخلاص انتهى؛ لكن الرسول عليه الصالة والسالم ملا كان األمر الذي يتعلق 

وهلذا لو سب أحد شخصا من الناس مل يكفر، ولو سب النيب صلى اهللا عليه وسلم كفر ))  واستغفر لهم ((

  لعظم حقه .

وشاورهم  ((؛ لقوله: الشؤونوم، فيما يتعلق بباملشاورة، مشاورة املسلمني يف شؤ ومن فوائد اآلية الكرمية: األمر 

  في األمر )) .

ن هذا سبب لالنفضاض يعين يعين أ ولو كنت فضا غليظ القلب )) ((قوله تعاىل: : كيف اجلمع بني السائل

أن  ه الصحابةيهابون وايعين كان ,اهللا عليه وسلم من اهليبة من حول الرسول، وبني ما كان عليه الرسول صلى

   ؟ يكلموه يف بعض األمور

أي نعم، اهليبة هذه شيء يف القلب يقع، لكن املهيب ليس فيه شيء من هذا؛ وهلذا من صفاته أنه من : الشيخ

من أجل أنه هو نفسه  ومن خالطه أحبه؛ فهو عليه الصالة والسالم يهاب إجالال وتعظيما ال ,رآه بداهة هابه

  فض غليظ القلب .

 أن يتجاىف ويغض الطرف عن مسألة اإلصالح, اإلنسان ضطرأحسن اهللا إليك ! أقول أحيانا العفو ي: السائل

 :فقري؟ فمثال لو قالالشخص هذا سيكون فيه إصالح أوال نظرا ألن هل العفو  ...يكون فقريا  أنمثل اجلاين 

   ؟وال يعتدي على الناس كان صعبا عليه حىت يتأدب  هسألزم

  إذا رأى أن املسألة ستكون فيها ضرر عليه يعفو فيما بعد . ,هو األمر بيده ,على كل حال ما خيالف: الشيخ

   هل هي للتوكيد ؟ إللى اهللا تحشرون )) ((الالم يف قوله تعاىل: : السائل

  الشرط . ألن احملذوف هو جواب ,الالم واقع يف جواب القسم: الشيخ

  هو للوجوب ؟ ظاهره هل  (( فاعف عنهم ))يف قوله تعاىل: : األمر السائل

   ما ذكرنا حنن ؟ أن من انتصر لنفسه فليس عليه سبيل ؟: الشيخ

   يكون يف اآلية واجبا ؟ : يعينالسائل

  ال، ليس بواجب؛ : الشيخ

  ؟  ما الذي صرفه: السائل

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا إنه ال  ((: لذي صرفه كما قلنا اآلية الثانيةا: الشيخ

  نعم . يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ))

   ؟ عما معىن قولكم اآلية للتفري فاعف عنهم )) ((يف قوله تعاىل: : السائل



  اعف عنهم .؛ التفريع معناه أنه فلكونك لينا ؟ نعم ما شرحناها: الشيخ

   ؟ ...مبا فعله وهو يوجب احلد العلماء  أحدبعض الناس يستشريون مثال : السائل

  ال ال، ما ينبغي؛ : الشيخ

  السبب ؟ : السائل

نقول تب إىل اهللا  ,ذنبا فماذا أصنع فعل يقول أنهيستشريه هو مبجلس حكم؛ جاء السبب أنه ما : الشيخ

  واستغفر .

   القتل يف اآلية الثانية أعم من األوىل ؟: بالنسبة للموت و السائل

  ألنه مل يقيده يف سبيل اهللا . ,أعم ةيف الثاني: الشيخ

  : هناك تقارب بني السياقني, السائل

قلنا لكم إن الظاهر أن اخلطاب للمؤمنني وأم إذا حشروا إىل اهللا فاهللا كما  , مع أنهأي نعم ميكن: الشيخ

  المؤمنين )) .وبشر  ((موالهم كما قال تعاىل: 

: الشيخيعامل باللني واحلكمة أم بالغلظة ؟ احلكمة أن هل  ةدعاة إىل البدعالأحسن اهللا إليك شيخ ! : السائل

ولكن ليس  ,إذا أصروا واستكربوا استكبارا فحينئذ نعاملهم مبا يستحقون لكنإذا أمكن دعوم باللني فهو أوىل؛ 

أنا أريد أن أضرب هذا املبتدع أو أرمجه باحلجارة أو أغلق عليه بيته؛ نقول هذا ليس  :يعين مثال لو قال ,األمر إلينا

  إليك .
    


